
 الفصل األول / عائلة المشایخ

 الفالحین؟ يعلالكبیر  يعھد محمد عل يماذا كان یفرض الحكام ف .۱
 .كانوا یفرضون الضرائب الباھظة •

 الفالحین؟ يكان الحكام یفرضون الضرائب الباھظة عل يمت .۲
 .الكبیر يعھد محمد عل يف •

 ما جزاء من كان یتأخر عن دفع وتسدید ھذه الضرائب ؟ .۳
 .السجن يبھ ف يویلقیجلد ویھان  •

 ماذا كان یفعل الفالحون الفقراء العاجزون عن دفع الضرائب؟ .٤
 بلد ال یعرفھم فیھ أحد وال يكانوا یفرون من بلدھم تاركین أرضھم خوفا من الجلد والسجن ویذھبون ال •

 .تصل الیھم ید الحاكم الظالم
 يالت يوما اس��م القریة األول؟  مبارك بعد فرارھا ياس��تقرت فیھا أس��رة عل يما اس��م القریة الت .٥

 فرت منھا ؟
"برنبال الجدیدة " بعد فرارھا من  يمدیریة الدقھلیة تسم يقریة من قر يمبارك ف ياستقرت أسرة عل •

 .بحر طناح ي"الكوم والخلیج " عل يقریتھا األول
 مقرھا الجدید؟ يمبارك ف يكیف كانت الحیاة ألسرة عل .٦

 .مقرھم الجدید يطابت الحیاة وحسنت لھم ف •
 مقرھا الجدید ؟ يمبارك ف يكم بلغ عدد أفراد أسرة عل .۷

 .قاربوا المائتین يكثر عددھا حت •
 مبارك ؟ ولماذا؟ يعرفت بھ أسرة عل يما االسم الذ .۸

عرفوا باسم عائلة المشایخ فقد كان فیھم المشایخ الذین یعرفون القراءة والكتابة والحساب وشیئا من  •
وكان منھم القض�������اة الذین یحكمون بین المتنازعین واألئمة  يیحتاج الیھ أھل القر يالذ يالعلم الدین

 .الذین یصلون بالناس الصلوات ویخطبون لھم الجمع واألعیاد ومن یعقدون لھم عقود الزواج
 والحكومة؟ مبارك محل احترام كبیر من أھل القریة يلماذا كانت أسرة عل .۹

یحتاج الیھ  يالذ يالقراءة والكتابة والحس����اب وش����یئا من العلم الدینألن فیھم المش����ایخ الذین یعرفون  •
وكان منھم القض��اة الذین یحكمون بین المتنازعین واألئمة الذین یص��لون بالناس الص��لوات  يأھل القر

 .ویخطبون لھم الجمع واألعیاد ومن یعقدون لھم عقود الزواج
 مبارك ؟ يما نتیجة احترام وتقدیر الحكومة ألسرة عل .۱۰
 يأداء األعمال الخیریة الت يأعطتھا الحكومة قطعة من األرض تزرعھا وتنتفع بغلتھا وتس������تعین بھا ف •

 .تقدمھا ألھل القریة وأعفتھا من جمیع الضرائب
 مبارك ؟ يلماذا أعطت الحكومة قطعة من األرض ألسرة عل .۱۱
تقدمھا  يأداء األعمال الخیریة الت يتزرعھا وتنتفع بغلتھا وتس�������تعین بھا ف يتقدیرا واحتراما لھا ولك •

 .ألھل القریة
 تلك األیام؟ وبم سماه؟ يمن ولد لرب األسرة الشیخ مبارك ف .۱۲
 .ولد لرب األسرة الشیخ مبارك ولد سماه علیا•



 القریة كلھا؟ يمبارك" فرحة كبیرة ف ي"عل لماذا كان لمیالد .۱۳
لم تكن تلد من  يیخدم أھل القریة ومجاملة ألمھ الكریمة التقیة الت يمجاملة ألبیھ الش�������ھم العطوف الذ •

 .االناث يقبلھ سو
 مبارك ؟ يولد عل يمت .۱٤
 .ه۱۲۳۹ –م ۱۸۲۳عام  •
 وماذا تمنت؟ ؟ مبارك يكیف قضت القریة أیامھا بعد میالد عل .۱٥
أن یكون  األس�����رة المحبوبة راجیة قض�����ت القریة كلھا أیاما س�����عیدة تزف فیھا التھنئة الخالص�����ة لھذه •

 .المولود قرة عین ألمھ وأبیھ وبشیر خیر ألسرتھ وللقریة جمیعھا
 لماذا لم تدم ھذه الفرحة طویال؟ .۱٦
وض�����ج الناس وعجزوا عن الدفع ألنھ  ألن الحكومة زادت الض�����رائب زیادة كبیرة لم تدم الفرحة طویال •

 .لیس لدیھم مال یدفعونھ لھؤالء الحكام
 مبارك وزادت سوءا ؟ يلماذا ساءت أحوال أسرة عل .۱۷
كانت الدولة قد  يبما فیھا األرض الت تحت یدیھ يالت يكل األراض��� يألن الحكومة فرض���ت ض���رائب عل •

 أعمال الخیر يأعطتھا لھ لیستعین بھا عل
 ولماذا ؟ ؟ ماذا فعل الشیخ مبارك عندما عجز عن دفع وتسدید الضرائب .۱۸
 ومدیریتھ كلھا خوفا من السجنفعل ما فعلھ أجداده وھرب بأھلھ تاركا قریتھ  •
 مبارك " حین ھربت أسرتھ من قریة برنبال الجدیدة ؟ يكم كان عمر " عل .۱۹
 كان عمره نحو ست سنوات •
 غیره ؟ يینزل فیھ مسرعا ال يلماذا كان الشیخ مبارك یغادر المكان الذ .۲۰
 .عندما یجد فیھ قلقا •
 نھایة األمر ؟ يأین وصل الرحیل بالشیخ مبارك ف .۲۱
 یسمون عرب السماعنة يالصحراء قریبا من القر يبدو ف يال •
 مسیره ؟ يوصل الیھا الشیخ مبارك ف يما المدیریة الت .۲۲
 .مدیریة الشرقیة •
 ؟اما عمل عرب السماعنة وأین سكنو .۲۳
 .یرعون األغنام ویسكنون خیام الشعر •
 وما سبب سرورھم بھ ؟ ما سبب ارتیاح وسرور الشیخ مبارك لعرب السماعنة ؟ .۲٤
ارتاح الش��یخ مبارك لھم ونزل بینھم وس��ر بھم لش��ھامتھم وكرمھم وس��روا بھ ألنھم وجدوا فیھ الرجل  •

 كانوا یبحثون عنھ يالذ
 الشیخ مبارك ؟ يكان یبحث عنھ عرب السماعنة ووجده ف يما الذ .۲٥
 أمور دینھم ودنیاھم يیبحثون عن فقیھ یرجعون الیھ ف كانوا  •
 " عرب السماعنة " للشیخ مبارك ؟ ولماذا ؟ يماذا بن .۲٦
 .بنوا لھ جامعا وجعلوه اماما لھم حیث كان الشیخ مبارك رجال صالحا حسن األخالق •



 عزة نفس وطموح مبكر /يالفصل الثان
 

 ؟ )  يتعلیم ابنھ (عل يالتفت الشیخ مبارك ال يمت .۱
  .حیاتھ الجدیدة عند عرب السماعنة يعندما اطمأن ال •

 حیاتھ الجدیدة عند عرب السماعنة ؟ يالتفت الیھ الشیخ مبارك عندما اطمأن ال يالذما  .۲
  .يتعلیم ابنھ عل يالتفت ال •

 لماذا لم یتمكن الشیخ مبارك من مواصلة تعلیم ابنھ بنفسھ ؟ .۳
  لم تمكنھ من مواصلة ھذا التعلیم يبسبب مشاغلھ الكثیرة الت •

 ؟ من مواصلة تعلیم ابنھ بنفسھ ماذا فعل الشیخ مبارك عندما منعتھ مشاغلھ .٤
  .أخذ یبحث عن معلم یثق فیھ •

 ) ؟ وأین یسكن؟ يالیھ الشیخ مبارك لتعلیم ابنھ ( عل ياھتد يمن الذ .٥
  شیخ مھاجر یسكن قریبا من مساكن البدو أصلھ من برنبال واسمھ الشیخ أحمد أبو خضر يال ياھتد •

بعد مسكن الشیخ  وكیف حلت مشكلة خضر ؟ مبارك مع الشیخ أحمد أبو يعالم اتفق والد عل .٦
 عنھم ؟

بیتھ طوال  يمع الشیخ ف ي) وحلت المشكلة بأن یقیم الصب يتعلیم ابنھ (عل ياتفق الوالد مع الشیخ عل •
  .منزلھ یوم الجمعة ياألسبوع ویعود ال

 ؟ بیت الشیخ طوال األسبوع يف يما اتفاق الوالد مع الشیخ مقابل اقامة الصب .۷
  .الطفل أجرا واقامة يالشیخ ما یكف يأن یبعث الوالد ال ياتفقا عل •

 ولماذا ؟ ) وبم نصحاه ووعداه ؟ يكیف ودع األب واألم ابنھما (عل .۸
تعلیمھ  ينص��حاه بالجد واالجتھاد وبطاعة الش��یخ ووعداه بجائزة كبیرة اذا انتظم فوودعاه وداعا حارا  •

  .وحفظ القرآن الكریم سریعا وتفوق
 بیت الشیخ ؟ ولماذا؟ ياألم عندما ذھب الطفل لیقیم فكیف كان حال  .۹

 .كانت األم مھمومة حزینة شدیدة األلم لفراق وحیدھا واغترابھ بعیدا عنھا •
 مبارك ؟ يما قیمة التعلیم وأھمیتھ كما تدركھ أم عل .۱۰
  .التعلیم یخلق الرجال األفاضل ویحقق لصاحبھ حیاة حرة كریمة •
  كتابھ عندما ذھب الیھ؟ يخضر ف الشیخ أبو يكیف وجد الصب .۱۱
  .الطبع بجانبھ عصا غلیظة يوجده كاشر الوجھ قاس •
 ؟ الكتاب يمبارك وازداد فزعھ عندما ذھب ال يعل يلماذا ملك الرعب الصب .۱۲
 يخوف شدید وازداد فزعھ وھو یر يینظر الیھا أوالد الكتاب ف يملكھ الرعب بسبب العصا الغلیظة الت •

 . األوالد ألتفھ األسباب يعل يتلك العصا تھو
 مبارك ) ؟ يالصغیر (عل يالصب  يما أثر تلك العصا عل .۱۳
  .كره الشیخ والكتاب •
 خضر؟ ألم شدید عندما شاھد عصا أبو يلنفسھ ف مبارك ) يماذا قال (عل .۱٤
 ھنا لنتعلم الجبن والخوف؟ يقال : ھل یلیق بالمعلم أن یكون بمثل ھذه القسوة؟ وھل جئنا ال •
 وصاحبھا ؟  مبارك ) أن ینجو من شر ھذه العصا الغلیظة يل(علكیف یمكن  .۱٥
تالمیذه  يیقس�������و عل يالذ اذا اجتھد لیتم حفظ القرآن الكریم وعندئذ یترك الكتاب ویبتعد عن ص�������احبھ •

 .بالضرب والسب واالھانة



 ي؟ وبم تس������م يمبارك لیتم فیھا حفظ القرآن الكریم للمرة األول يقض������اھا عل يما المدة الت .۱٦
 ؟ يالمرة األول

 .البدایة يتسم يالت يسنتین كاملتین أتم فیھما حفظ القرآن الكریم للمرة األول يأمض •
 القرآن الكریم ؟ أن یظل مع الشیخ رغم حفظھ (علي مبارك)  يالصب يلماذا كان یجب عل .۱۷
  .لیعید الحفظ ویثبتھ •
 الكتاب ؟ يمبارك الذھاب ال يرفض عل يمت .۱۸
 .واشتد علیھ الضربعندما ثقلت علیھ العصا  •
 ؟ يتعلیم ابنھ بنفسھ مرة أخر يلماذا عاد الشیخ مبارك ال .۱۹
ممن كانوا یریدون ارغامھ  خضر ولم یفد معھ تھدید أبیھ وال غیره يالشیخ أب يعندما رفض الذھاب ال •

 . الكتاب يالذھاب ال يعل
 مبارك ما حفظ وما تعلم ؟ يعل يلماذا نس .۲۰
ابنھ  يلم تمكنھ من االش�����راف الكامل عل يوالده الكثیرة الت بس�����بب رفض�����ھ الذھاب للكتاب ومش�����اغل •

 .ما حفظ وما تعلم ينس ياللعب حت  يال وانصرافھ
  ؟ ولماذا حفظ القرآن ؟ ي) عندما نس يماذا قال الشیخ مبارك البنھ (عل .۲۱
 خضر وتواصل الذھاب الیھ لتتم حفظك وتعلیمك يالشیخ أب يتذھب ال يشدة : من الغد یا عل يقال لھ ف •
 ) ؟ وبم رد علیھ االبن ؟ يابنھ (عل يما أثر كالم الشیخ مبارك عل .۲۲
والمعاملة القاس���یة وأتعلم  العص���ا الغلیظة يال يقوة وعزم :وأعود مرة أخر يص���ائحا ف يانفجر الص���ب •

 . الخضوع والمذلة والجبن
 ؟ يالكتاب مرة أخر يمبارك) الذھاب ال ي(عل يلماذا رفض الصب .۲۳
 .ألنھ یكره العصا الغلیظة والمعاملة القاسیة ویرفض تعلم الخضوع والمذلة والجبن •
 ؟ ولماذا ؟ يالوالد یزجر ھذا الصب يانضم ال يمن الذ .۲٤
 يیعلن رأیھ ف يالمتفتح العقل الش����جاع الذ ءالجري يأبیھ یزجر ھذا الص����ب يانض����م الیھ أحد اخوتھ ال •

 .صراحة
 ابنھ ؟ وكیف تصرف ؟ يأدركھ األب العاقل الحكیم ف يما الذ .۲٥
وجھھ من عالمات التمرد فخاف أن تلجئھ  يوقرأ ما ف ينفس الص�������ب يأدرك األب العاقل الحكیم ما ف •

 .الھدوء يالھروب فعاد ال يالشدة ال
 تفتحھ وقوة نفسھ ؟ يمبارك) لھ عندما تنبھ ال يماذا قال أحد اخوة (عل .۲٦
أن تتوجھ الیھ لتصبح  يمستقبلك فماذا تر ياختیار طریقك ال يف يالحریة یا صدیققال لھ : سنترك لك  •

 بعدما تكبر رجال محترما
یص�������بح رجال محترما ؟  يالمس�������تقبل عندما یكبر حت يمبارك ) أن یكون ف يماذا أحب (عل .۲۷

 ولماذا اختار ھذا العمل ؟
 يیر أعجبھ شكلھ وسرتھ مالبسھ ورأرآه یعمل عند موظف كب يأحب أن یكون كاتبا مثل ذلك الرجل الذ •

 .الناس یھابونھ ویحترمونھ
 ؟ ) عندما عرف برغبتھيماذا قال الشیخ (مبارك) البنھ (عل .۲۸
 .فسوف نحقق لك رغبتك ما دامت توافق ھواك يصاح األب مسرعا : اطمئن یا ولد •
 ؟ أن یعمل كاتبا يف )يماذا فعل الشیخ مبارك لتحقیق رغبة ابنھ (عل .۲۹
صدیق لھ من الكتاب الذین یكتبون للناس شكاواھم وعقودھم وغیرھا ورجاه أن  يالوالد بابنھ الأسرع  •

 منزلھ ویجعلھ واحدا من أوالده ویدفع لھ ھو ما یقابل ذلك من المال يیعلمھ ویربیھ ویأخذه ف



 ؟ نفسھ ؟ ولماذا يالكاتب وماذا قال ف ي) ال يما أثر ذھاب (عل .۳۰
 يمالبس��ھ الحس��نة وجعل یقول لنفس��ھ فوثیابھ النظیفة  يالكاتب ورأ يكثیرا حین ذھب ال يفرح الص��ب •

 .ي) ما كنت تتمنيفرح : بلغت یا (عل
 كان یظن أنھ سیجده ھناك ؟ يمبارك عند ذھابھ بیت الكاتب ؟ وما الذ يما سبب فرحة عل .۳۱
ا الرجل ویحلم بھ وظن أنھ س��یتعلم ھناك أحس��ن تعلیم ویقیم أحس��ن اقامة مع ھذ يألنھ بلغ ما كان یتمن •

 الشیخ أبو خضر ولن یحرمھ شیئا مثل يال یضرب وال یشتم وال یؤذ يالذ الظریف النظیف العطوف
 بیت الكاتب ؟ ولماذا؟ يمبارك ما كان یحلم بھ ف يھل وجد عل .۳۲
وظھرت لھ الحقیقة المرة حیث لم  ظنھ خاطئا وغره المظھرال لم یجد ما كان یتمناه ویحلم بھ فقد كان  •

 يیجد الھدوء ووجد البیت یموج بالض�������جة لكثرة عیال الرجل من زوجاتھ الثالث وكان یقتر علیھ ف
 .الطعام .فال یعطیھ ما یشبعھ وكان یبیتھ جائعا ولم یكن یعلمھ بل اتخذه خادما لھ مع سبھ وشتمھ

 بیت الكاتب ؟ يمبارك ) ف ي( عل يماذا وجد الصب .۳۳
وجد الحقیقة المرة فلم یجد الھدوء ولكن وجد الض�������جة لكثرة عیال الرجل من زوجاتھ الثالث ووجد ه  •

یحرمھ منھ فیبیت جائعا .ولم یكن یعلمھ  يكثیر من اللیال يالطعام فال یعطیھ ما یش��بعھ وف يیقتر علیھ ف
 .بل اتخذه خادما لھ مع اھانتھ وسبھ وشتمھ

 أبیھ ؟ يمبارك مع ھذا الكاتب وعاد مسرعا ال يلم یستمر عل لماذا .۳٤
یؤذیھ وال یس��تفید ش��یئا  يأبیھ یش��كو الیھ ھذا الكاتب المعلم الذ يألنھ لم یطق ھذا الجو الكئیب وعاد ال •

 رأسھ من الجروح الغائرة يجسده وما أحدث ف يالظاھرة ف منھ ویریھ آثار الضرب الشدید
 ) من الكاتب ؟ وماذا قال لھ؟ ي(ابنھ عل يكیف قابل األب شكو .۳٥
اخس��أ یا ولد وتأدب وال تقل ھذا عن   :قس��وةبقابل أبوه ش��كواه بالغض��ب الش��دید منھ وص��اح فیھ قائال  •

 حرفا صرت لھ عبدا يمعلمك انھ یعلمك ویرشدك وقدیما قالوا : من علمن
 كالم أبیھ وكیف واجھ غضبھ ؟ ي) عل ي(عل يبم رد الصب .۳٦
ھذه الحال؟ ولماذا أكذب  يفكیف أصبر عل يویجیعن يبل یؤذین يوال یعلمن يال یرشدن يلكنھ یا أب قال : •

 ھذا الطریق ؟ يوقد اخترت بنفس
 مع ابنھ ؟ التعامل يفات الشیخ مبارك ولم یفطن الیھ ھذه المرة ف يما الذ .۳۷
أمر خطیر  يالمرة الس������ابقة لیتبین ما فیھ من العزم عل يوجھ ص������غیره كما قرأه ف يفاتھ أن یقرأ ما ف •

 .ویعرف أن الشدة ال تفید
 ھذا الموقف؟ يالشیخ مبارك أن یرق مع ابنھ ف يعل يلماذا كان ینبغ .۳۸
 .ال یحبھ ءشي يال یدفعھ ال يال یزید ابنھ كراھة لما ھو فیھ وك يلیعرف أن الشدة ال تفید وحت •
 حین عاملھ أبیھ بقسوة وعنف ؟ ولماذا؟ ) ي(عل يأین ذھب الصب .۳۹
أخ لھ ھناك وأقام معھ لعلھ  يدون أن یخبر أس����رتھ واتجھ ال "برنبال" يقریتھ األول يال يذھب الص����ب •

 .الكتاب يیقنع والده بعدم الذھاب ال
 ) ؟ وكیف كانت معاملتھ لھ ؟ ي( عل يالصب يمن عثر عل .٤۰
خدم ترك أس�����رتھ دون علمھا بل اس�����ت يالعاقل ولم یعاتبھ علعثر علیھ أحد اخوتھ ولم یزجره ذلك األخ  •

 . "" السماعنة يبالعودة معھ ال يرض يكھ حتمعھ اللین والمالطفة ولم یتر
 السماعنة ؟ يابنھ عند عودتھ ال يماذا عرض الشیخ مبارك عل .٤۱
 يللفالحین یعلمك قیاس األراض����� يعرض علیھ أن یعمل مع كاتب من الكتاب الذین یقیس�����ون األراض����� •

 .وتوزیعھا وذك عمل نظیف مریح
 ) لوالده عندما عرض علیھ العمل مع كاتب؟ ي(عل يماذا قال الصب .٤۲
 .ينفس يویرض يواال بحثت عن عمل آخر یعجبن يھذا العمل أوال فاذا أعجبن يقال لھ : أجرب یا والد •



 الفصل الثالث / السجین المظلوم

 لماذا مط الشیخ مبارك شفتیھ وھز كتفیھ ؟ .۱
اال أن یجرب العمل  يأن یفرض أحد علیھ رأیا ویأب يال یرض ي) الذ يعجبا من ابنھ الصغیر العنید (عل •

 بنفسھ لیوافق علیھ أو ال یوافق
 ذھب الیھ الشیخ مبارك ؟ وبم رجاه ؟ يمن الذ .۲

 طلبھ يذلك الكاتب ورجاه أن یقبل ابنھ تلمیذا لھ فوافق عل يذھب ال •
 أول األمر ؟ يمصاحبتھ ف يمبارك) بعملھ مع الكاتب واطمأن ال ي(عل يالصب يلماذا رض .۳

 .یدفعھ الفالحون للكاتب ي) أنھ ینال شیئا من المال الذ ي(عل يحیث وجد الصب •
 طرده بعدھا ؟ يالعمل مع الكاتب والت يمبارك ) ف يقضاھا (عل يما المدة الت .٤

 .طرده بعد ثالثة أشھر من العمل والخدمة •
 مبارك ) بعد ثالثة أشھر من العمل ؟ يلماذا قام الكاتب بطرد (عل .٥

 إلفشاءالناس ببساطة عما یأخذه الكاتب من الفالحین كما أن الكاتب اغتاظ  يألنھ كان لصغره یتحدث ال •
 یضره يذلك السر الذ

 لطرد ابنھ وكیف عاد یعلمھ بنفسھ ؟ يلم یھتم أبو عللماذا  .٦
العرب من أموال مفروض����ة للدولة فاذا خرج ألداء عملھ أخذه معھ لیقوم  يحیث كان مكلفا بجمع ما عل •

 .بكتابة ذلك المال وحسابھ
 ألحقھ بھ والده للعمل معھ ؟ وما قیمة األجر؟ يأین یعمل الكاتب الذ .۷

 .الشھر ي" شرقیة بأجر قدره خمسون قرشا ف رأبو كبیمأموریة "  يألحقھ والده بكاتب ف •
  كبیر ؟ العمل طویال مع كاتب أبو يمبارك ) ف يلماذا لم یستمر (عل .۸

 .ومع ذلك یأكل علیھ أجره وال یعطیھ شیئا غیر الطعام یخدم ھذا الكاتب بصدق وأمانةكان نھ أل •
 قرره ؟ يكبیر ؟ وما الذ ھذا الحال مع كاتب مأموریة أبو يمبارك عل يمكثھا عل يما المدة الت .۹

 .حقھ بالحیلة أن یأخذ يساءت أحوالھ فعزم عل يھذا الحال ثالثة أشھر حت يمكث عل •
 حقھ بالحیلة من الكاتب ؟ يعل مبارك )  يكیف حصل ( عل .۱۰
الكاتب  يالحص�������ل علیھ عندما بعثھ الكاتب لیقبض بعض المال فقبض�������ھ وأخذ منھ مقدار أجره وذھب  •

 .مسرعا قبل أن یمسك بھ وسلمھ كیس النقود وتركھ وانصرف
 ؟ مبارك) من كیس النقود ؟ ولماذا يأخذه (عل يما قیمة المبلغ الذ .۱۱
 أخذ مائة وخمسین قرشا وذلك قیمة أجره عن ثالثة شھور •
 ) النقود؟ وماذا قرر؟ يالكاتب بعد أخذ( عل يما أثر ھذا الموقف عل .۱۲
 .أشد انتقام يأن ینتقم من الصب يوعزم عل ءالجريثار الكاتب ثورة شدیدة لذلك التصرف  •
 )؟ ي(عل يذھب الیھ الكاتب لینفذ انتقامھ من الصب يمن الذ .۱۳
 .المأمور وأخبره بما حدث فغضب ھو ا آلخر وثار يذھب الكاتب ال •
 عالم اتفق الكاتب والمأمور ؟ .۱٤
 .ال یخاف أحدا يالذ ءالجرياالنتقام من ھذا الولد  ياتفقا معا عل •
 )؟ يلمركز من الحكومة ووجد فیھ المأمور الفرصة لالنتقام من (عللوصل  يما الطلب الذ .۱٥
المركز طلب من الحكومة باختیار بعض الش����بان للخدمة العس����كریة فانتھز المأمور الفرص����ة  يجاء ال •

 .الیھ يودعا الفت



  ینتقم منھ ؟ يمبارك ) حت ي(عل ينفذھا المأمور مع الصب يما الحیلة الت .۱٦
الس����جن مس����رعا لیس����جل أس����ماء من فیھ حیث أنھ مطلوب من المأمور بعض  يطلب منھ أن یذھب ال •

شبان حین أخبره  يللصب خداعھ يوزاد المأمور ف للخدمة العسكریة وربما یجد بینھم من یصلح لھا  ال
 .أحد غیره للقیام باألعمال المھمة يأنھ مسرور منھ وال یثق ف

 السجن؟ يعندما وصل ال مبارك )  يماذا فعل رجال المأمور مع (عل .۱۷
 .السجن المظلم يقیدا من حدید وألقوا بھ ف رقبتھ  يأحاط بھ رجال المأمور ووضعوا ف •
 ھذه الفترة ؟ يالسجن ؟ وكیف قض يمبارك ف يكم یوما ظل عل .۱۸
 السجن عشرین یوما بین القاذورات واألوساخ والخوف والبكاء يظل ف •
 عزم علیھ ؟ يصف حال السجان ؟ وما الذ .۱۹
أن یص��نع ش��یئا  يالص��غیر الس��ن وعزم عل يكان الس��جان طیب القلب عطوفا فاش��تد ألمھ لما حدث للفت •

 نزل بھ يالذ من الظلم ) ي(عل يینقذ الصب
 أین كان یعمل صدیق السجان ؟ .۲۰
 .كان یعمل عند مأمور لزراعة القطن •
 ولماذا فرح السجان ؟ یحتاج الیھ مأمور الزراعة كما عرف السجان من صدیقھ ؟ يما الذ .۲۱
فرح الس�������جان بما یمكن أن یؤدیھ من خیر وخدمة  كاتب یجید الكتابة والحس�������اب  يحاجة ال يكان ف •

 .مبارك ) يالمظلوم (عل يللصب
 أخبره بحاجة مأموره لكاتب؟ماذا قال السجان لصدیقھ عندما  .۲۲
 يأمین مظلوم جید الخط بارع ف يالس�������جن فت يفعندنا ف يقال الس�������جان : وجدت ما تطلب یا ص�������دیق•

 ؟ يتلك الوظیفة لوجھ هللا تعال يلھ ف يالحساب فھل یمكنك أن تسع
) ؟ وماذا فعل  ي(عل يمأموره لتعیین الفت يیتوس���ط لد يماذا طلب ص���دیق الس���جان منھ حت .۲۳

 لتنفیذ طلب صدیق السجان ؟ يالفت
) بعض العبارات  يفكتب (عل س���یده يش���یئا یأخذه معھ ویعرض���ھ عل يطلب منھ ص���دیقھ أن یكتب الفت •

 .ورقة نظیفة وبخط جمیل يالرقیقة عل
 من عبارات ؟ يما نتیجة قراءة المأمور لما كتبھ عل .۲٤
 .الوظیفة الخالیة يف مبارك) ي(عل يالفت تعیین  يسر بھا المأمور سرورا كبیرا ووافق عل •
 ) ؟ي(عل يمن انطلق بالفت يالسجن ؟ وال يلماذا عاد خادم مأمور الزراعة ال .۲٥
عنھ أخذه الخادم بیده وانطلق بھ  اإلفراجوبعد  يعن عل باإلفراجأمر  الس�������جن ومعھ يعاد الخادم ال •

 ." وأدخلھ علیھيمأموره "عنبر أفند يمسرعا ال
 )عندما دخل علیھ ؟يماذا فعل مأمور الزراعة مع (عل .۲٦
 .سیتواله يالعمل الذ يعقلھ وادراكھ وقدرتھ عل يحادثھ المأمور طویال واطمأن ال •
 ) ؟ي(عل يالفت يعرضھ مأمور الزراعة عل يما قیمة الراتب الذ .۲۷
  .الشھر يعرض علیھ راتبا قدره خمسة وسبعون قرشا ف •
 مبارك ) قناعة بالعلم وبضرورة تحصیلھ ؟ يلماذا ازاد (عل .۲۸
 .ألن العلم أخرجھ من السجن وظلماتھ •
 مبارك ) خیوط مستقبلھ ؟ يلماذا نسج (عل .۲۹
 ياألقل مثل مأمور الزراعة "عنبر أفند يلیكون من الكبراء أو عل •



 الفصل الرابع / سر غامض

 "عندما دخل علیھ ؟ يأفند ) " عنبر ي(عل يكیف وجد الفت .۱
خش���وع ویس���تمعون  يیقفون ف عظمة وأبھة أمامھ كثیر من األعیان والحكام واألغنیاء يرآه جالس���ا ف •

 .اصغاء شدید يیلقیھا علیھم المأمور ف ياألوامر الت يال
 ویسمع ؟ يمبارك ) مما یر يلماذا زادت دھشة (عل .۲

الكبار أمام ھذا الرجل خاض��عین ألمره وھم أص��حاب القص��ور والخدم  ھؤالء زادت دھش��تھ من أن یقف  •
 .والحشم والعبید والناس یھابونھم وال یعصون لھم أمرا

 ؟يبخصوص عنبر أفند )عنھ الناس وأباه يسأل(عل يما السر الذ .۳
وما  يھذا المنص���ب الخطیر وھو غیر ترك يعظمة ھذا الرجل وكیف وص���ل ال يیرید أن یعرف الس���ر ف •

 .أدب يیخضع لھ كبار الناس ویجعلھم یقبلون یده ف يأكسبھ ذلك الجالل الذ يالذ
 ما اجابات الوالد البنھ عن ذلك السر ؟ .٤

 .)يأجابھ اجابات غیر مرضیة وغیر مقنعة البنھ ( عل •
 مبارك لیسألھ عن سر عظمة المأمور ؟ ولماذا اختار من سألھ؟ ياتجھ الیھ عل يمن الذ .٥

 .فراش المأمور ألنھ أكثر الناس احتكاكا بالمأمور ویعرف عنھ الكثیر ياتجھ بسؤالھ ال •
 ؟ ي" كما أجاب فراشھ عن سؤال الفت يما سر عظمة "عنبر أفند .٦

عظمة  يأن الس���ر ف مبارك يوھنا أدرك عل  يأخبره الفراش بأن ھذا المأمور دخل مدرس���ة قص���ر العین •
 . الحرة الكریمة أقدارھم ویحقق لھم الحیاة يیرفع الناس ویعل يالتعلیم الذ ي" وقوتھ ف ي"عنبر أفند

 "؟يدخولھ مدرسة "قصر العین ي" ف يمن توسط "لعنبر أفند .۷
 .سیدات المجتمع الفضلیات يتوسطت لھ احد •

  " ؟ يیتعلمھ التالمیذ داخل مدرسة "قصر العین يما الذ .۸
 .وغیر ذلك یتعلم التالمیذ فیھا الخط والحساب واللغة التركیة . •

 "؟ يالعین مدرسة "قصر يالدخول ال ينفسھ عقد العزم عل يمبارك ف يلماذا قرر عل .۹
 .ياألقل مثل عنبر أفند يلیكون من الحكام الكبار أو عل •
 " كما أجاب الفراش ؟ يمن یدخل مدرسة "قصر العین .۱۰
 .یبتسم الحظ لھ فیعثر علیھا يیدخلھا صاحب الواسطة الذ •
عندما عرف أن دخول مدرس���ة قص���ر وھو في حیرة ش���دیدة نفس���ھ  يمبارك ف يماذا قال عل .۱۱

 یحتاج واسطة ؟ يالعین
دخول  يأن یھیئ ل يعل لكن هللا أكبر وأقدر يبعید عن أمثال ءش���ي بتلك الواس���طة ؟ يقال : ومن أین ل •

 أحد سواه يتلك المدرسة دون اعتماد عل
وكیفیة االقامة لمن یدخلونھ ؟  يعن قص���ر العین مبارك ) يبم أجاب الفراش عن س���ؤال (عل .۱۲

 الفراش ؟ إلجاباتمبارك عند استماعھ  يوماذا فعل عل
 يأخبره الرجل عن كل ما أحب أن یعرف عن تلك المدرس�����ة من مكانھا والطریق الیھا والمس�����افات الت •

 .جیبھ يورقة دسھا ف يیمر بھا فدون كل ذلك ف يیقطعھا قاصدا ایاھا وأسماء البالد الت
 الذھاب الیھا ؟ يف باإلسراعالمدرسة وقرر  يمبارك ال يزاد شوق عل  يمت .۱۳
طعامھم  يتلك المدرس�������ة وعل يحس�������ن اقامة التالمیذ ف يعل يالفراش وھو یثن يعندما أنص�������ت ال•

 .ومالبسھم واكرامھم



 اجازة؟ ي" الحصول عليأفند من "عنبر مبارك)  يلماذا طلب (عل .۱٤
 .تلك المدرسة ومعرفة حالھا يلذھاب اللاجازة  لیعطیھزیارة أھلھ  يطلب منھ االذن لھ ف •
 "؟يأفند "عنبر مبارك) من يحصل علیھا (عل يما مدة االجازة الت .۱٥
 .خمسة عشر یوما اإلجازةكانت  •
 يأ يبھم ؟ وال يقریت��ھ ؟ وأین التق يالطریق ال يمب��ارك ) ف يبھم (عل يمن ال��ذین التق .۱٦

 المدارس یتبعون ؟
معھم  يكبیر وكان معھم رجل یقودھم فمش������� تتبع أبو يعیاض "الت ين عند قریة "بنییبص�������ب يالتق •

 . "وتحدث الیھم وعرف أنھم من تالمیذ مدرسة "منیة العز
 ؟ وفیم تسابقوا ؟ يوتالمیذ مدرسة منیة العز عندما تعبوا من المش يأین جلس عل .۱۷
ویس���تریحون من الس���یر وجعلوا یتس���لون جلس���وا تحت ش���جرة من األش���جار الكبیرة یس���تظلون بظلھا  •

 الخط أیھم أحسن كتابة ؟ يبالتسابق ف
مبارك الجمیل وأقروا  يیقودھم عندما رأوا خط عل يماذا قال التالمیذ وماذا قال الرجل الذ .۱۸

 لھ بالسبق ؟
یقودھم : ال بل  يوقال الرجل الذ "عجب : لو التحقت بمكتبنا لص������رت " جاویش������ا يقال لھ التالمیذ ف •

 "رتبة الباش جاویش يلكان ف
 مبارك ؟ ي" الجاویش " و"الباش جاویش " كما أخبر التالمیذ عل يما معن .۱۹
 .المدرسة يالجاویش والباش جاویش ھم أصحاب مكانة كبیرة ف •
 ؟يتلك المدارس كما ذكر الرجل لعل يكیف تكون نفقات التلمیذ ف .۲۰
حس���اب الدولة حیث س���یأكل ویش���رب ویلبس ویأخذ مع ذلك  يعلتلك المدارس  يتكون نفقات التلمیذ ف •

 .مصروفا شھریا ینفقھ كما یشاء
مكتبھم بمنیة العز ؟ وماذا  يمع األطفال ال يمبارك ) حین مض������� يتقدم الیھ (عل يمن الذ .۲۱

 طلب منھ ؟
 .عداد التالمیذ يناظر المكتب یطلب منھ أن یسجل اسمھ ف يتقدم ال •
 عداد التالمیذ ؟ ولماذا ؟ ي) ف يتسجیل اسم (عل يالعز علھل وافق ناظر مكتب منیة  .۲۲
أبدا بأن یص��بح ابنھ تلمیذا بھذا  يال لم یوافق ألن الناظر كان یعرفھ ویعرف أباه ویعلم أن أباه لن یرض�� •

تحول بینھم وبین ذویھم وال یس��مح  يالنظم العس��كریة الخالص��ة الت يالمكتب الذي ینش��أ فیھ التالمیذ عل
 .زیارات قصیرة يف يلھم برؤیتھم حت

 یأذن أبوه ؟ يمع التالمیذ حت يلماذا لم یسجل الناظر اسم عل .۲۳
 .خوفا من أن یغضب األب من الناظر ویقاطعھ وھو صدیقھ العزیز •
 ) بتسجیل اسمھ ؟ يخضع ناظر المكتب لرغبة (عل يمت .۲٤
ان لم یفعل الناظر ما طلبھ  يالوال يعلیھ ثورة شدیدة وھدده بأن یشكوه العندما علم بقرار الكاتب فثار  •

 .) منھ ي(عل
 مبارك ؟ يوالد عل يلماذا بعث الناظر ال .۲٥
 .الموقف قبل فوات األوان إلنقاذمن یخبره بما حدث ویطلب منھ االسراع  يوالد عل يبعث الناظر ال •
 وعالم اتفق مع الناظر ؟ الشیخ مبارك ؟ يما أثر سماع ھذا الخبر عل .۲٦
 .من المكتب يأخذ عل يالناظر واتفق معھ عل يفزع الشیخ مبارك فزعا شدید وأسرع ال •
 ؟ وماذا فعل بھ ) من المدرسة ؟ يكیف أخذ الشیخ مبارك ابنھ (عل .۲۷
 .البیت عشرة أیام يوحبسھ ف فسحة الظھر وأخذه يانتھز الشیخ مبارك فرصة خروجھ ف•



 ؟ ي؟ وبم وعدھم عل وتستعطفھبحرارة  يتبك يلماذا كانت أم عل .۲۸
تنفیذ  يعن قص��ده ولكنھ كان عازما علفوعدھم بالرجوع  س��تفرق بینھم يلیرجع عن ھذه المدرس��ة الت •

 .نفسھ يما ف
 مكتب منیة العز ؟وكیف ترك منزلھ؟ يمبارك ال يرجع عل يمت .۲۹
نام أھلھ جمیعا فأخذ دواتھ وأدواتھ  يفراش�������ھ مبكرا وانتظر حت يال يالمظلمة أو يلیلة من اللیال يف •

 .يالضحوقت  يمنیة العز ف يھدوء وذھب ال يوتسلل من الدار ف
 طریقھ وكیف اقترب من تحقیق أملھ ؟ يف يكیف سار عل .۳۰
 إللحاقھمطریق العلم مجدا دائب العمل وأملھ یقترب منھ فكان من التالمیذ النجباء الذین فرزوا  يسار ف •

 .يبمدرسة قصر العین
 " ؟يمدرسة كما كان یتخیل وكما سمع من فراش "عنبر أفندالمبارك )  يلم یجد (عل لماذا .۳۱
سب واالھانة من غیر حساب  مدرسةال يالتعلیم ف يوجد القائمون عل ألنھ • یؤذون التالمیذ بالضرب وال

یقدم لھم  يوكانت مفروش����اتھم حص����ر الحلفا وأحرمة الص����وف الغلیظ وكان یكره الطعام الذ وال حرج
 .لرداءتھ

 الھروب منھا ؟ يرغم تفكیره ف يمبارك عن الھروب من مدرسة قصر العین يلماذا عدل عل .۳۲
 .ال یصیبھم البالء الشدید يأھلھ وحت يكرة الھروب حفاظا علمبارك عن ف يعدل عل •
 حالة ھروبھ من المدرسة؟ يمبارك ف يكان سیصیب أھل عل يالذ يواألذما البالء  .۳۳
أھلھم ویقیدونھم بقیود من حدید ویھینونھم أكبر  يكل مكان ویقبض�������ون عل يفكانوا یطلبون الفارین  •

 .اھانة
 خصصت ؟ وفیم   " ؟ ينقلت الیھ مدرسة "قصر العین يما المكان الذ .۳٤
 .مدرسة خاصة بالطب يزعبل لتصیر مدرسة قصر العین يأب ينقلت المدرسة ال •
 ؟الفرار من المدرسة بعد نقلھا  يمبارك للتفكیر ف يلماذا عاد عل .۳٥
وبسبب كرھھ لعلوم  يألنھ ظن أنھا ستكون شیئا جدیدا مریحا فوجدھا ال تختلف عن مدرسة قصر العین •

 .تدرس فیھا يالھندسة والحساب والنحو الت
 یكرھھا ؟ يتلك العلوم الت يف يحبب عل يمن الذ .۳٦
 ."يناظر المدرسة " رأفت أفند •
 الدراسة ؟ يینقذ التالمیذ المتأخرین ف ي" ك يفكر فیھا "رأفت أفند يما الطریقة الت .۳۷
منھم وكان آخرھم  يفرقة واحدة مس�������تقلة كان عل يجمع كل التالمیذ المتأخرین معا وجعلھم كلھم ف •

 .وجعل نفسھ معلم ھذه الفرقة
مبارك یحبون  ي" وجعل التالمیذ وعل يألقاه وش�������رحھ "رأفت أفند يما الدرس األول الذ .۳۸

 دروسھ بحب ؟ يھذه المادة ویقبلون عل
واضح وألفاظ قلیلة سھلة فانفتح قلب  يأول درس شرح لھم المقصود من الھندسة ورموزھا بمعن يف •

  .لھ وفھم كل ما قال يعل
مبارك) للدراسة بھا ؟  يالمتفوق (عل ياختیر لھا الفت يما المدرسة الت .۳۹
  .ةسخانالمھند اختیر للدراسة بمدرسة  •
 ؟ ةالمھند سخانمدرسة  يمبارك ف يكم عاما قضاھا عل .٤۰
 .بھا خمس سنوات يقض •
؟ المدرسة ؟ وما نتیجة براعتھ  يمبارك ف يفیم ظھرت براعة عل .٤۱
وكان فیھا دائما أول فرقتھ ومحل  ةالمھند س����خانتدرس����ھا لھم مدرس����ة  يالعلوم الت يظھرت براعتھ ف•

 .اعجاب المعلمین والنظار



 المشایخ كلمات الفصل األول /عائلة يالكلمات الواردة بالكتاب المدرس يمعان
 

  األمالك والعمل والدخل للدولة يكل ما یفرض عل يالضرائب: ھ
  الشاقة الباھظة : 
  یھان : یذل

  الغلة : ما تنتجھ األرض
  رب األسرة :عائلھا ومدبر شئونھا

  الشھم : النبیل الصبور
  قرة عین : مسرة

  صاحضج : 
          اضطر : لجأ

  الباب األیمن أو األیسر يمصاریع :جمع مصراع وھو أحد جزأ
  المسیر : السیر

 
  عزة نفس وطموح مبكر  يللفصل الثان الكلمات  يمعان

 

  الرعب : الخوف
  : تسقط يتھو

  تلجئھ الشدة : تدفعھ
 الكتاب : مفردھا الكاتب وھو من یتخذ الكتابة حرفة ومھنة

  : یبحث عنھینشده 
  یقتر : یضیق ویبخل

  الغائرة : العمیقة
  اخسأ : اخضع
 والجمع حقار -      حقیرا : ذلیال 

 
 )الفصل الرابع –الكلمات (الفصل الثالث  يمعان

 

  دلیل واظھار للتعجب مط شفتیھ : مدھما 
 العرب : المراد عرب السماعنة
  جازت الحیلة علیھ : انخدع بھا

 الذین یغضبون لغضبھ من أھل وخدم خاصتھ : حشم المرء
  والجمع ھمم يھمة : العزم القو

  دسھا : أخفاھا
  يوالجمع دو    -      الدواة : المحبرة 

  استبشر : فرح
  تحول : تحجز

  یأذن : یسمح ویبیح
  الوالة  الجمع   -      : الحاكم  يالوال



 : عاد ولجأ يأو
  خفیة يتسلل : خرج ف

 .غیرھم فرزوا : عزلوا عن
 حصیرة / والمفرد  حصر : بساط صغیر یجلس علیھ 

 األرض قلیلة المیاه يالحلفا : نبات أطرافھ محددة ینبت ف
 لغز والمفرد    -   ألغازا : كالما غامضا 

 محافظات سابقة تدریبات متنوعة ونماذج من أسئلة امتحانات 

 ٥۱۲۰محافظة القاھرة  -۱
التعلیم  يذلك الشیخ بل ستعود رغما عنك فال طریق لك سو ي" ال لن أعود أبدا ال  مبارك)  يمن قصة (عل

 "صراحة يیعلن رأیھ ف يالمتفتح العقل الشجاع الذ ءالجري يأبیھ یزجر ھذا الصب يوانضم أحد اخوتھ ال
 :ي) ھات من القطعة السابقة ما یأتأ

كلمة جمعھا : ( الشجعان ) *    مضادھا (غموض)كلمة *    بشدة )  يكلمة معناھا ( ینھ*
 ذلك الشیخ؟ يالعودة ال يب) لماذا رفض الصب

 .. وضحھا كما فھمت من العبارة السابقة مبارك منذ صباه بصفات كثیرة  يج) اتصف عل
  : يأمام ما یل× ) د) ضع عالمة ( /) أو عالمة ( 

(      )     ثالث سنین يمبارك حفظ القرآن ف يأتم عل *

 طیبة     (   ) مبارك یعاملھ معاملة يعمل معھ عل يالذ يكان كاتب الشكاو *

 م٥۱۲۰محافظة الجیزة  -۲
السجن فاذا برجال  يالولد الطیب المسكین وذھب مسرعا ال ي" وجازت الحیلة عل مبارك)  يمن قصة ( عل

 " السجن المظلم يرقبتھ قیدا من حدید ویلقونھ ف يالمأمور یحیطون بھ ویضعون ف
 ) ومضاد ( المظلم    ھات جمع ( الحیلة ) أ) 

 ب) لماذا یعد ھذا الولد بریئا ومسكینا ؟
 قام بھ الولد ؟ يالذ ءالجريج) ما التصرف 

 . وضح ذلك يللحیلة لینتقم من ھذا الصب المأمور د) لجأ 
 ه) " المظلوم یدافع هللا عنھ " اجعل المبتدأ جمع مذكر سالم

 م٥۱۲۰محافظة القلیوبیة  -۳
أن  يال یرض يالذ مبارك ) "مط الشیخ مبارك شفتیھ وھز كتفیھ عجبا من ھذا الصغیر العنید  يمن قصة (عل

 لیوافق أو ال یوافق علیھ اال أن یجرب العمل بنفسھ  يیفرض أحد علیھ رأیا ویأب
 ۰ا) تخیر االجابة الصحیحة مما بین األقواس :

 الظالم)–المتكبر  -( شدید العصیان   .......  العنید  يمعن *
) یرتفع   -یقبل  –( یثور       .......  يمضاد یأب *

 فما سبب ذلك ؟ ب) دھش الشیخ مبارك وعجب من ابنھ . 
 العمل مع الكاتب ؟ يمبارك ) عدم استمراره ف يبم علل ( عل ج)



 م٥۱۲۰محافظة البحیرة  -٤
قاربوا  يمقرھا الجدید وكثر عددھا حت يمبارك )ف يمبارك " وقد طابت الحیاة ألسرة (عل يمن قصة عل

المائتین وعرفوا باسم عائلة المشایخ فقد كان فیھم المشایخ الذین یعرفون القراءة والكتابة والحساب وشیئا 
  "يیحتاج الیھ أھل القر يالذ يمن العلم الدین

 ) وجمع (علم  -  ( طابت الحیاة )  يا) بین معن
 مبارك ) باسم عائلة المشایخ فلماذا؟ يب) عرفت عائلة (عل

 من العلوم ؟ يأھم ما یحتاجھ أھل القر ج) ما

 
 م٥۱۲۰محافظة االسكندریة  -٥

أن  يال یرض يمبارك ) " مط الشیخ مبارك شفتیھ وھز كتفیھ عجبا من ھذا الصغیر العنید الذ يمن قصة (عل
  "یفرض أحد علیھ رأیا

  ) تخیر االجابة الصحیحة مما بین األقواسأ
 )  فتح  -   مد    -( عض       مرادف ( مط ) ..... * 
 المكابر) –المطاوع  -( المشاغب    مضاد العنید ..... * 
  ) أرواء   -آراء  - ( أرءاء       .........  يجمع رأ* 

 ) ؟ يب) لماذا تعجب الشیخ من ابنھ ( عل
 یدل علیھ عناد ھذا الصغیر ؟ يج) ما الذ

 فما سبب ذلك ؟ خدمتھ د) عمل الصغیر مع كاتب آخر فطرده بعد ثالثة أشھر من 

 
  م٥۱۲۰محافظة مطروح  -٦

منزلھ  يبیتھ طوال األسبوع ویعود ال يمع الشیخ ف ي" وحلت المشكلة بأن یقیم الصب مبارك )  يمن قصة (عل
  "الطفل أجرا واقامة يالشیخ ما یكف يأن یبعث الوالد ال يیوم الجمعة كما اتفقا عل

  :األقواس) تخیر االجابة الصحیحة مما بین أ
 ) يیعط -  يیھد –( یرسل      (یبعث ) .........  يمعن* 
 یذھب ) –یرحل  – ي( یمش        مضاد یقیم ........... * 
  كتاتیب ) –كتائب  –كتبة  (       كتاب ........... ´جمع * 

 الفقرة ؟ وكیف تم حلھا ؟ يب) ما المشكلة المشار الیھا ف
 الفقرة ؟ يورد ف يج) ما اسم الشیخ الذ

 د) لماذا لم یقم األب بتعلیم ابنھ بنفسھ ؟

 
 م٥۱۲۰محافظة المنوفیة  -۷

تلك األیام ولد لرب األسرة الشیخ مبارك ولد سماه (علیا ) كان لمیالده فرحة  يمبارك ) " وف يمن قصة ( عل
  "یخدم أھل القریة يالذ القریة كلھا مجاملة ألبیھ الشھم العطوف  يكبیرة ف

  ...................... وجمع شھم       رب األسرة ھو ............  ا)
 مبارك) ؟ ولماذا فرحت بمولده؟ يولد فیھا (عل يب) ما القریة الت

 ك)مبار يج) اذكر أسباب احترام أھل القریة ألسرة (عل
 

 



 م٥۱۲۰محافظة دمیاط  -۸
 يالت تلك العلوم  يمبارك ) " واذا بالحظ یبتسم لھ بعد ذلك الیأس فیبعث الیھ من یحببھ ف يمن قصة ( عل

 "یكرھھا
 جملتین من تعبیرك يف ومضاد الیأس   ا) ھات مرادف (یبعث ) 

 حببھ فیھا ؟ يومن الذ ؟  يكرھھا الفت يب) ما العلوم الت
 مبارك قناعة بالعلم وضرورة تحصیلھ ؟ يزداد علج) لماذا ا

 :-د) تخیر االجابة الصحیحة مما بین األقواس
 )الصدق–الواسطة  –االجتھاد (  .......... )يكان شرط دخول مدرسة (قصر العین*
 )كبیر أبو–برنبال الجدیدة  –الكوم والخلیج (  .............  ي ھ يمبارك) األول يقریة أسرة (عل* 
 )۱۸٤۳- ۱۸۳۳-۱۸۲۳(......    عام يمبارك ) ف يولد (عل *
العلوم ) -الھندسة  -زعبل لیصیر مكانھا مدرسة خاصة ب ..... ( الطب  يأب يال ينقلت مدرسة قصر العین* 

 م٥۱۲۰الشیخ  محافظة كفر -۹
سیتواله  يالعمل الذ يعقلھ وادراكھ وقدرتھ عل يمبارك " حادثھ المأمور طویال واطمأن ال يمن قصة عل

  "سیأخذه يوعرض علیھ الراتب الذ
 : ) اختر االجابة الصحیحة مما بین األقواسأ

كلمھ ) –أقنعھ  –( عنفھ            حادثھ ...........  يمعن* 
منخفضا ) - بعیدا –( قصیرا         ضاد طویال .............. م* 
الرتب ) –الرواتب –(المراتب          جمع الراتب ............. * 

 حادثھ المأمور ؟ يب) من الذ
 من یتحدث الیھ ؟ يعرضھ المأمور عل يج) ما الراتب الذ


